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Regulamento para solicitação e matrícula em Disciplina Especial 
 
 O presente documento visa orientar os discentes quanto à solicitação de 
Disciplinas Especiais no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Caxias do Sul. 

1º) Disciplina Especial é toda disciplina, destinada a alunos com previsão de 
formatura no semestre para o qual fará a solicitação, cuja oferta não está prevista 
para esse período letivo e que atenda esta normativa. 

2º) A Disciplina Especial será ofertada no turno e horário conforme a organização 
e disponibilidade da instituição. 

 Quanto aos requisitos que devam ser contemplados pelo discente ao 
solicitar Disciplina Especial, devem ser atendidos TODOS os critérios a seguir: 

i) Ter cursado e sido aprovado em pelo menos 80% da carga horária dos 
componentes curriculares previstos na matriz curricular vigente, além de ter 
cursado com êxito ou estar cursando o componente curricular de TCC. 

ii) É vedada a solicitação do estudante que: não tenha cursado a disciplina no 
fluxo oferecido pela instituição ou tenha reprovação por infrequência na 
disciplina. 

iii) Cada estudante poderá solicitar apenas uma Disciplina Especial por 
semestre. 

 A requisição deverá ser encaminhada ao coordenador do curso via 
formulário (Anexo I deste regulamento) até o final do período de rematrícula. 

 O deferimento ou indeferimento será dado pelo coordenador do curso, 
não cabendo recurso sobre a decisão. 

 Casos omissos serão levados ao colegiado do curso. 
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ANEXO I 

Formulário para solicitação de Disciplina Especial 
(entregar o documento em via física ou por e-mail, assinado de punho próprio) 

Ao Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática, 

Eu _____________________________________________________, aluno do 

curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia, Campus Caxias do Sul, venho por meio deste formulário 

encaminhar a solicitação da Disciplina Especial: 

_______________________________________________________________ 

 Justifico a minha solicitação para cursar a disciplina mencionada acima 

pelo(s) motivo(s):_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Sem mais, peço apreciação e encaminhamento da referida solicitação. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Requerente 

Caxias do Sul, _____ de ______________ de _______. 

Resultado da solicitação: (       ) DEFERIDO (      ) INDEFERIDO 

Motivo: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

Caxias do Sul, _____ de _________________ de _______. 


